
Suomalainen luonto on 
elämysten aarreaitta

Matkailuyritykset ammentavat luonnosta 
iloa ja elämyksiä asiakkailleen. Oleellista 
on, että elämykset tuotetaan vastuullisesti 
luonto- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen. 
Tämä taataan Metsähallituksen ja 
matkailuyritysten välisellä yhteistyöllä. 
Matkailuyritykset ovat Metsähallitukselle 
tärkeitä kumppaneita palvelujen 
tuottamisessa ja matkailun kestävyyden 
edistämisessä.

Matkailuyritykset voivat toimia valtion mailla ja 
vesillä. Aina kun yritys hyödyntää liiketoiminnassaan 
Metsähallituksen ylläpitämiä retkeilyrakenteita ja 
-reittejä, tulee sen tehdä yhteistyösopimus Metsähal-
lituksen kanssa. Myös niissä tilanteissa, joissa yritys 
ainoastaan viestii luontokohteista asiakkailleen, on 
yhteistyösopimus toivottava.

Yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on taata mat-
kailutoiminnan vastuullisuus. Yhteistyösopimuksella 

yritykset sitoutuvat toimimaan Metsähallituksen 
kestävän matkailun periaatteiden mukaan aina, kun 
toiminta kohdistuu Metsähallituksen hallinnoimiin 
suojelualueisiin. Lisäksi osana yhteistyötä pyritään 
parantamaan luontokohteisiin liittyvää viestintää ja 
asiakaspalvelua.

Tutustu kestävän matkailun periaatteisiin: 
www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/
matkailuyhteistyo/kestavan-matkailun-periaatteet
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Yhteistyösopimustyypit 
ja maksut
Käytössä on kahdentyyppisiä yhteistyösopimuksia:
• yhteistyösopimus ilman käyttöoikeuden

luovutusta (maksuton) » sovitaan yhteisestä
viestinnästä ja näkyvyydestä.

• yhteistyösopimus, joka sisältää käyttöoikeuden
luovutuksen (maksullinen) » sovitaan retkeilyn
palveluvarustuksen (reitit, taukopaikat, laiturit
yms.) käyttämisestä.

Yhteistyösopimus ilman käyttöoikeuden luovutusta 
koskee tilanteita, joissa yritys ei käytä toiminnassaan 
Metsähallituksen ylläpitämää retkeilyn palveluva-
rustusta, vaan esimerkiksi tiedottaa asiakkailleen 
Metsähallituksen ylläpitämistä retkeilykohteista. 
Tyypillisesti tällaisia sopimuksia solmitaan esim. 
majoitus- tai ravintolayritysten kanssa.

Yhteistyösopimus, joka sisältää käyttöoikeuden 
luovutuksen, solmitaan silloin, kun yritys vie 
säännöllisesti asiakkaitaan kohteille, joilla 
on Metsähallituksen ylläpitämää retkeilyn 
palveluvarustusta. Tällöin yhteistyösopimuksen 
hinta koostuu sopimuksen perusmaksusta koko 
sopimuskaudelta (60 € + alv) ja päiväkohtaisesta 
retkeilyrakenteiden käyttömaksusta 
(1,22 € + alv / asiakas / pv). 

Mikäli toiminta on hyvin kertaluontoista, ei yhteis-
työsopimusta ole mielekästä laatia. Tuolloin yritys 
maksaa hiukan korkeamman käyttömaksun (1,5 € 
+ alv / asiakas / pv). Saadakseen tarvittavan ohjeis-
tuksen tulee yrityksen olla aina ennen toiminnan
aloittamista yhteydessä Metsähallitukseen.

Käyttömaksut suoritetaan etukäteen Eräluvat-
verkkokaupassa. Halutessaan sopimusyritykset 
saavat laskun käyttömaksuista jälkikäteen.

Osana yhteistyösopimusta 
yritykset saavat:
• Kansallispuistologojen käyttöoikeiden
• Viestinnällistä materiaalia ja ohjeita (kuvia,

esitteitä jne)
• Mahdollisuuden hyödyntää kansallispuiston

brändiä toiminnassaan
• Mahdollisuuden valmiiden

kansallispuistologotuotteiden myyntiin
• Perehdytyksen kestävän matkailun periaatteisiin

ja suojelualueilla toimimiseen
• Näkyvyyttä Metsähallituksen viestintäkanavissa
• Tarvittaessa oikeuden käyttää Metsähallituksen

ylläpitämiä retkeilyrakenteita

Lisätietoja ja yhteistyön askelmerkit
Jos yrityksesi on kiinnostunut toimimaan 
valtion mailla tai hyödyntämään luontokohteita 
viestinnässään, ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää: 
www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/
matkailuyhteistyo/luontomatkailuyrittajyys/

Erälupien verkkokauppa: 
verkkokauppa.eraluvat.fi  
» muut luvat » matkailuyritysten luvat
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